Realizada em 14/04/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e financeiro
Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissurreição da Silva
Tiago Cacim D’Errico
Convidados:
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social - Economia
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Isabella Nozza – Representante da ASSET do Banco J.P. MORGAN
Isabella Nunes – Representante da ASSET do Banco J.P. MORGAN
Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria nº 02/2021
Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da ASSET do Banco J.P. MORGAN;
b) O que ocorrer;
Reunião
Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 16h00min, por
intermédio da plataforma de comunicação Zoom Meeting, em videoconferência, atendendo
às determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D’ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA,
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

analista em seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ISIS
LOBO DE SOUZA, assessora especial I, além das representantes da ASSET do Banco
J.P. MORGAN, ISABELLA NOZZA E ISABELLA NUNES. A teor do art. 15 da Portaria n°
111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte
pauta: a) videoconferência com representantes da ASSET do J.P. MORGAN; b) o que
ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a
presença dos membros e convidados supracitados, em seguida, passou a palavra para
ISABELLA NUNES, executiva da ASSET do Banco J.P. MORGAN, a qual iniciou a
apresentação agradecendo a oportunidade em estar participando da reunião do Comitê de
Investimentos. Continuamente, informou que o Banco J.P. MORGAN firmou parceria com o
Banco do Brasil em 2013, com o propósito de disponibilizar os investimentos em fundos
Globais do J.P. MORGAN e citou algumas vantagens em investir em fundos no exterior.
Argumentou que diante de um cenário de muita volatilidade como o que está ocorrendo, se
torna muito importante optar por investimentos com gestão ativa. Tanto por contar com
estratégias na seleção dos melhores setores, quanto na escolha de companhias com
potencial de se obter maior possibilidade de performance positiva. Em seguida, apresentou
o fundo BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ nº 17.413.636/0001-68, como sendo um
fundo que tem como estratégia ter uma carteira de investimento que não atue
exclusivamente no segmento agressivo, nem apenas no campo cíclico. Dessa forma,
diversificando bastante o seu portfólio. Foi lançado em 1981 e atualmente possui
aproximadamente 97 papéis na carteira. Citou que o fundo que se utiliza de todo arcabouço
de pesquisa do J.P. MORGAN globalmente, contando com mais de 80 analistas focados na
estratégia de estudar o mercado. Pautados na estratégia fundamentalista, selecionando
empresas com expetativas de crescimento para os próximos 5 (cinco) anos. Tem como
principal gestor do fundo, o Helge Skibeli, que atua desde 2015, trazendo uma performance
excelente nos últimos 5 (cinco) anos, com retorno anualizado de 19,45% versus o índice de
referência MSCI World Index com 17,9%. Aduziu que, esse retorno é muito atribuído à
seleção de ativos, que é o grande diferencial em ter analistas de pesquisas experientes nos
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GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA,

de investimentos. Ressaltou que consideram a transparência de fundamental importância,
permitindo que o investidor tenha acesso a visualizar todos os papéis que fazem parte da
carteira, além de contar com o apoio dos assessores para explicar as principais mudanças
que ocorrerem no portfólio. Evidenciou que o portfólio não fica estático, pois vai sendo
ajustado de acordo com as necessidades e expectativas do mercado, com o objetivo de
agregar valor aos investidores. Em seguida, apresentou em tela as dez principais
companhias que compõem o fundo, sendo elas: Coca-cola 2.2%, Norfolk Southern 1,9%,
Samsung Electronics 1,5%, Boston Scientific 1,6%, Analog Devices 1,5%, NXP
Semiconductors 1,5%, Ó’Reily Automotive 1,5%, NextEra Energy 1,6%, Adidas 1,4%,
Charter Communications 1,4%. Disse que o objetivo do fundo é capturar ramos de
tecnologia, inteligência artificial, utilização de nuvem, carros elétricos, matriz energética
renovável. Além dos setores relacionados aos hábitos dos novos consumidores, como
amazon, netflix, uber, paypal, entre outras. Enfatizou que, na visão da ASSET serão os
grandes vencedores nos próximos tempos. Comunicou que, na análise e seleção das
companhias que fazem parte do portfólio, também é observado os fatores ambientais,
sociais e de governança, pois acreditam que empresas que se preocupam com esses
fatores apresentam resultado superior. Finalizou a apresentação informando que a taxa
administrativa do fundo é de 0,08% a.a., não cobra taxa de performance e tem liquidez em
D+6. Ato continuo, o gestor de recursos agradeceu a explanação da executiva, salientou
que a reunião foi muito proveitosa. Frisou que o fundo apresentado é aderente à Política de
Investimentos do Instituto e que irá analisar juntamente com os demais membros do
Comitê de Investimentos a possibilidade de aporte. Por fim, o gestor de recursos, PEDRO
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão das reuniões
estarem sendo realizadas via plataforma de comunicação por meio de videoconferência,
estando cada participante em local distinto, ficarão dispensadas as assinaturas dos
representantes da ASSET do Banco J.P. MORGAN, ISABELLA NUNES E ISABELLA
NOZZA, devendo, para tanto, ser registrada a assinada eletrônica pelos demais
participantes. E nada mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e membro
nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,
encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO
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principais centros financeiros do mundo, para buscar onde estão as grandes oportunidades

janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada
eletronicamente.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente / Membro nato e Gestor de recursos

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor administrativo e financeiro / Membro nato

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro / Presidente
Tiago Cacim D’Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Membro

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada
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SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de

Secretária
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